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Datum: Dinsdag 16 april  

Thema: Een Koninklijk kind 

  



  



1. Inleidend orgelspel 

 

2. Welkom 

 

3. Zingen: Psalm 85 vers 1 en 3 

 

Gij hebt Uw land, o HEER, die gunst betoond, 

Dat Jacobs zaad opnieuw in vrijheid woont; 

De schuld Uws volks hebt G' uit Uw boek gedaan; 

Ook ziet Gij geen van hunne zonden aan; 

Gij vindt in gunst, en niet in wraak, Uw lust; 

De hitte van Uw gramschap is geblust. 

O heilrijk God, weer verder ons verdriet, 

Keer af Uw wraak, en doe Uw toorn te niet. 

 

Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft; 

Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft, 

Zijn gunstgenoot, van blijden troost en vreê, 

Mits hij niet weer op 't spoor der dwaasheid treê. 

Voorwaar, Gods heil is reeds nabij 't geslacht, 

Hetwelk Hem vreest en Zijne hulp verwacht; 

Opdat er eer in onzen lande woon' 

En zich aldaar op 't luisterrijkst vertoon'. 

 

4. Gebed 

 

5. Schriftlezing Jesaja 53 vers 1-10 



6. Muzikaal intermezzo  

Annedien Bos, dwarsfluit, Hans v.d. Maten, orgel 

• Getsemane van Sela 

 

7. Persoonlijk moment voor bezinning 

Jesaja 53 vers 5 en 6 

 ‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om 

onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die 

ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn 

striemen  is er voor ons genezing gekomen. Wij 

dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder 

naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de 

ongerechtigheid van ons allen op Hem doen 

neerkomen’. 

 

8. Gedicht door Ans Blaauwendraad:   

‘Wij danken U’’  van J.A. Freijlinghausen 

 

9. Zingen: Leer mij, o Heer, uw lijden recht 

betrachten (Weerklank 153) 

 

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 

in deze zee verzinken mijn gedachten: 

o Liefde, die, om zondaars te bevrijden, 

zo zwaar woudt lijden! 

 

 



'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, 

tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 

in onze plaats gemarteld en geslagen. 

de zonde dragen. 

 

Mijn Heiland, laat uw Geest mij telkens leren, 

hoe 'k in geloof uw kruisdood moet vereren, 

om in mijn hart de liefdevlam t' ontsteken 

en aan te kweken. 

 

Daar G' U voor mij hebt in de dood gegeven, 

hoe zou ik dan naar mijne wil nog leven? 

Zou 'k U, o Heer, die voor mijn schuld woudt lijden, 

mijn hart niet wijden? 

 

10. Meditatie 

 

11. Zingen: De Heer is mijn licht (JdH 784) 

 

De Heer is mijn licht en Zijn liefde is mijn steun, 

't Zijn eeuwige armen, waar 'k veilig op leun. 

Hij trok m' uit het duister, Zijn bloed kocht mij vrij, 

Mijn ziel rust in Jezus, mijn Redder is Hij. 

Mijn Redder is Hij, Mijn Redder is Hij, 

Mijn ziel rust in Jezus, Mijn Redder is Hij. 

 

 



Mijn zonde was groot, maar nog groter Zijn gena. 

Hij troostte mijn ziel, bracht de hemel mij na; 

Zijn bloed schonk verzoening, mijn schuld betaalde Hij, 

Hij brak al mijn banden, Hij maakte mij vrij. 

Hij maakte mij vrij, Hij maakte mij vrij, 

Hij brak al mijn banden, Hij maakte mij vrij. 

 

De mensheid wordt steeds meer in vrees en angst gehuld, 

't Profetische Woord wordt steeds trouwer vervuld 

Maar wat ook gaat wank'len, Mijn Jezus wankelt niet 

De Rots aller eeuwen, Mijn Kracht en mijn Lied. 

Mijn Kracht en mijn Lied.Mijn Kracht en mijn Lied 

De Rots aller eeuwen, Mijn Kracht en mijn Lied. 

 

12. Dankgebed 

 

13. Zingen: ‘k Ben een Koninklijk kind (JdH 60) 

 

‘k Ben een koninklijk kind, 

door de Vader bemind 

en ‘k zal wonen in, 

’s Konings paleis. 

In die stad nooit aanschouwd, 

met straten van goud. 

Glorievol als een, 

schoon paradijs. 

 



Refrein: 

 ‘k Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind 

en Zijn oog rust zo, teder op mij. 

Als de daag’raad straks gloort, 

de bazuin wordt gehoord, 

roept Hij mij om te staan, 

aan Zijn zij. 

 

‘k Ben een koninklijk kind, 

niet slechts dienstknecht of vrind. 

‘k Ben gekocht met het bloed, van mijn Heer. 

En dit bloed geeft mij recht, 

meer te zijn dan een knecht. 

‘k Ben Gods kind dat verblijdt, 

mij zo zeer. 

Refrein. 

 

‘k Ben een koninklijk kind, dat zijn vreugd daar in vindt, 

God te loven met, juub’lende stem. 

Tot ik sta voor de poort, 

van het hemelse oord, 

waar ik zijn zal voor eeuwig  

met Hem. 

Refrein 

 

14. Zegenbede 

 

15. Orgelspel 



 


